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 Ata da Reunião Ordinária do CONSEPIR/PR – 11  /07/2016

No décimo primeiro dia do mês de julho do ano de 2016, na Escola de Educação em Direitos Humanos –

ESEDH/SEJU, Rua Almirante Tamandaré 1133, Alto da XV  – Centro, nesta Capital, às 09 horas, teve

início a Reunião Ordinária do Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (Consepir). Fizeram-

se presentes, conforme convocação prévia: Conselheiros(as) Governamentais titulares: Fátima Ikiko

Yokohama (SEJU), José Roberto Lanza (SEEC), Edna Aparecida Coqueiro (SEED), Lucimar Pasin

de Godoy (SESA), Paulo Roberto Castella (SEMA), José Jorge Tobias de Santana (SEET) e Edson

Lau Filho (Ccivil).  Conselheiros(as) Governamentais suplentes: Helena Navarro Gimenez Geiger

(SEJU)  e  Maria  Nilza  da Silva (SETI).  Conselheiros  (as)  da Sociedade Civil  titulares:  José Luiz

Teixeira (Instituto Sorriso Negro), Adgmar José da Silva “Candiero” (Centro Cultural Humaita), Márcio

Marins de Jagun (Dom da Terra Afro LGBT), Celso José dos Santos (APP/Sindicato), Marici Ventura

Seles  (Rede de Mulheres Negras do Paraná),  Pedro Paulo da Silva  (Força Sindical),  Nivaldo dos

Santos Arruda (ACNAP) e Gamal Fouad El-Oumairi (Sociedade Beneficente Muçulmana do Paraná).

Conselheiros  (as) da Sociedade Civil suplentes: Luzia Messias da Silva (INATES). Convidados(as) e

Colaboradores(as):  Juliane Cleto (MPPR),  Magda F. L. da Silveira e  Ivone Andrade   (SEAP),  Ezio

Faganello (APP/Sindicato)  e  João  Carlos  da  Costa.  Justificativa  de  Ausência:  João  Edison  de

Miranda (SEDS), férias,  Heloá Cristina Manesco (SEAB), licença e  Elia Maria Rodrigues Barbizan

Silva (SEAB), férias.  No período da manhã, aconteceram as reuniões das Comissões, que consistiram

em análises de protocolos referentes à temática de cada comissão e deveriam resultar em uma síntese

dos assuntos tratados para posterior  deliberação em plenária,  no período da tarde.  1.  Abertura:  no

período da tarde, a Presidente Edna deu início à Plenária da Reunião Ordinária do Conselho Estadual de

Promoção  da  Igualdade  Racial.  2.  Aprovação  da  pauta:  ponto  não  contemplado  na  reunião. 3.

Aprovação  da  Ata:  ponto  não  contemplado  na  reunião. 4.  Informes:  Secretaria-Executiva  –

Presidente  –  Conselheiros:  a  Secretária  Executiva  Marcia  informou  que,  conforme  deliberado  na

reunião anterior, foram enviados 18 Ofícios para diversos Órgãos, sendo eles: os Ofícios nº 016, nº017,

nº18 e nº 20, encaminhados, respectivamente, para ao Governo do Estado, ao Tribunal de Justiça, ao

Tribunal de Contas e ao Ministério Público, os quais recomendavam o percentual de cotas raciais para a

distribuição em cargos comissionados do Governo do Estado. O Ofício nº19, encaminhado à Secretaria

de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (SETI) recomendava a implementação de disciplinas

obrigatórias  e  específicas  sobre  o  conteúdo  da  Igualdade  Racial,  bem  como  a  implementação  de

disciplinas obrigatórias sobre a história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Os Ofícios nº21 ao

nº30, enviados a todas as Secretarias, solicitando o encaminhamento das ações que comporão o Plano

Estadual da Igualdade Racial. O Ofício nº31, em resposta ao Ministério Público do Estado do Paraná. O
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Ofício nº 32, encaminhado ao ICAB, respondendo o Ofício sobre a solicitação de alteração da Lei do

Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial (CONSEPIR) e o Ofício nº33, encaminhado ao

Conselho Estadual dos Direitos dos Refugiados, Migrantes e Apátridas do Paraná (CERMA), solicitando

que este envie ao CONSEPIR um relato das ações já diligenciadas sobre o caso das agressões contra

um haitiano no município de Foz do Iguaçu. Além disso, Marcia lembrou que em setembro de 2016 se

encerra o mandato dos(as) Conselheiros(as) e como a Conferência Nacional está prevista apenas para

2017, o Conselho deve discutir tal questão. A Presidente Edna informou que o Conselho foi convidado

para  uma reunião  com as  Secretárias  Luislinda  Valois  e  Fernanda  Richa.  Nessa  ocasião,  Luislinda

informou que ainda não havia sido empossada na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial (estrutura

subordina ao Ministério da Justiça) e por isso não tinha nenhum posicionamento sobre como a política

dessa área se desenvolverá no âmbito do Governo Federal. Assim, ela veio ao Paraná para saber quais

são as atividades do Estado referentes a promoção da Igualdade Racial. A Presidente ainda disse que,

em 2015, a Secretaria de Estado da Educação, junto ao Centro Cultural Humaita, participou do concurso

Zumbi dos Palmares e, como resultado desse trabalho, editará um catálogo. O Centro Cultural Humaita

solicitou que o CONSEPIR elaborasse um texto de apresentação para compor este catálogo. O texto já

está sendo elaborado e a Presidente disse que o enviará a todos(as) os(as) Conselheiros(as) quando

estiver concluído e que os mesmos poderão sugerir alterações. Ela ainda informou que João Carlos da

Costa, Conselheiro da SESP, apresentou oficialmente o seu pedido de afastamento do Conselho, assim,

de  acordo  com o  Regimento  Interno,  os(as)  Conselheiros(as)  terão  que  eleger  um substituto  já  na

próxima reunião.  5. Aplicação da Logo do Conselho:  a Secretaria de Estado da Cultura apresentará

todas as possibilidades de aplicação do logo ao Conselho. 6. Proposta de programação para o Mês da

Consciência Negra: ponto contemplado no relatório da Comissão de Educação, Cultura, Comunicação e

Liberdade de Crença (ponto 9.2).  7. IPARDES – “Informações relacionadas ao acesso à educação

pela  população negra”:  como solicitado,  o  Instituto  Paranaense  de  Desenvolvimento  Econômico  e

Social (IPARDES) encaminhou ao Conselho alguns dados recolhidos em 2010, sendo eles: distribuição

da população por cor e raça; distribuição da população parda e preta que sabe ou não ler e escrever, por

faixa etária; distribuição da população parda e preta, segundo a frequência na escola ou creche, por faixa

etária;  distribuição  da  população  parda  e  preta,  segundo  o  curso  que  frequenta,  por  faixa  etária;

distribuição da população parda e preta, segundo curso mais elevado que frequentou, por faixa etária e

distribuição da população parda e preta, segundo o nível de instrução, por faixa etária.  A Secretaria-

Executiva se comprometeu em encaminhar os dados aos(às) Conselheiros(as). 8. Encaminhamento da

versão final das ações das Secretarias que comporão o Plano Estadual de Promoção da Igualdade
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Racial: a  Conselheira  Helena  lembrou  os(as)  conselheiros(as)  presentes  que  na  última  reunião  do

CONSEPIR foi deliberado pelo encaminhamento de solicitação às Secretarias de Estado para o envio da

versão final das ações que comporão o Plano Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial.

Até a presente data, somente a Secretaria de Estado da Família e Desenvolvimento Social (SEDS) fez o

encaminhamento solicitado. Assim, foi reforçada a solicitação pela Conselheira Fátima, que pediu que as

Secretarias encaminhem a versão final o mais rápido possível, já que o processo para a publicação do

material  deve passar por diversos setores e pode ser demorado. 9.  Relatório das Comissões:  9.1)

Comissão Acesso à Terra, Meio Ambiente, Trabalho, Justiça e Segurança Pública:  a Conselheira

Marici relatou que as representantes da Secretaria de Estado de Administração e Previdência (SEAP),

Magda F. L. da Silveira e Ivone Andrade, estavam presentes na reunião da Comissão para discutir a

questão da Lei de cotas. Ela continuou, dizendo que com o Estatuto da Igualdade Racial, que prevê 20%

de cotas no serviço público, a Comissão acredita que a alteração deva acontecer no próprio Estatuto e

não em legislação específica independente. Além disso, a Comissão pensou na realização de audiências

públicas que promovam debates sobre o Estatuto. A Conselheira ainda disse que a questão das bancas

de avaliação também foi discutida e que a Comissão acredita que o fenótipo deve ser o principal critério

de seleção. A discussão sobre a Lei  de cotas continuará na próxima reunião da CONSEPIR com a

participação das representantes da SEAP.  Sobre a denúncia referente ao haitiano agredido em Foz do

Iguaçu, a Conselheira Helena fez a leitura do relatório elaborado pelo CERMA, em visita à cidade. A

Conselheira Fátima, que também compõe o CERMA, disse que a Universidade Federal da Integração

Latino-Americana (UNILA) abriu um processo disciplinar contra os estudantes agressores e, além disso,

auxiliou o aluno agredido,  Getho Mondesir, no registro do Boletim de Ocorrência e ofereceu a ele um

acompanhamento psicológico. Depois do relato houve uma longa discussão a respeito das cotas e, como

nada  foi  deliberado,  a  discussão  seguirá  na  próxima  reunião.  9.2)  Comissão  Educação,  Cultura,

Comunicação e Liberdade de Crença:  a Conselheira Maria Nilza relatou que houve uma discussão

sobre a política de cotas, de acesso e permanência, e a implementação da Lei 10.639. Discutiu-se a

necessidade de se dar visibilidade ao CONSEPIR e foi proposta uma agenda com os poderes Executivo,

Legislativo e Judiciário, bem como a divulgação do Conselho nos meios de comunicação. A Comissão

também falou sobre a necessidade de o Conselho se reunir com o Secretário da Secretaria de Estado da

Tecnologia  e  Ensino  Superior  (SETI)  e  o  Conselheiro  Edson  se  comprometeu  em  verificar  a

disponibilidade  na  agenda  do  mesmo.  Além  disso,  falaram  sobre  a  necessidade  de  se  discutir  o

orçamento para o CONSEPIR. Sobre o Mês da Consciência Negra, o Conselheiro Roberto Lanza falou

sobre as reuniões do GT responsável por esse tema. Ele disse que houve, como proposta de tema, a

ideia de “Racismo Institucional”. Houve, ainda, a proposta de preparação de um livro que funcione como
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uma reflexão a partir de um seminário de acontecerá no Mês da Consciência Negra. A Presidente Edna

aproveitou a oportunidade para dizer que acha necessário que o conselho passe a ter posicionamentos

mais contundentes e por isso é importante que haja o encontro do Conselho com os Três Poderes. O

Conselheiro Roberto Lanza questionou os(as) demais Conselheiros(as) sobre o tema oficial do Mês da

Consciência Negra. Ele disse que depois da delimitação do tema iniciar-se-á o trabalho de divulgação do

Mês da Consciência Negra, em conjunto com a Secretaria de Estado da Comunicação. Além do tema

sugerido  anteriormente  (“Racismo  Institucional”),  surgiram  mais  dois,  sendo  eles:  “Decênio”  e

“Genocídio”. A Presidente Edna contou que o Conselheiro Gamal sugeriu a realização de uma Marcha. O

Conselheiro Candiero sugeriu a elaboração de um livro, que seria construído a partir da compilação de

artigos que abordem,  dentre outros assuntos, a islamofobia e a questão das mulheres negras. A plenária

aprovou  as  propostas  dos  Conselheiros  Gamal  e  Candiero  e  o  tema  escolhido  para  o  Mês  da

Consciência  Negra foi  o  “Racismo Institucional”.  Ainda,  no  Mês da Consciência  Negra,  haverá  uma

semana repleta de eventos,  embora alguns ainda não estejam determinados.  Dentre esses eventos,

haverá  a  realização  de  um Seminário  para  100  gestores  públicos  da  área  da  educação,  que  será

realizado pelas Secretarias de Estado da Educação e da Cultura. Os detalhes sobre esses eventos ainda

serão  deliberados.  O  Conselheiro  Candiero  sugeriu  que  mestres  da  cultura  popular  também

participassem  do  seminário,  possibilitando  um  evento  conjunto,  com  membros  da  sociedade  civil  e

gestores públicos. Quanto a proposta de elaboração de um livro,  feita  pelo conselheiro Candieiro,  a

conselheira Helena questionou quem seria a Entidade/Secretaria responsável por essa elaboração, já

que  essa  ação  depende  de  programação  orçamentária  e  administrativa.  Ela  lembrou  os(as)

conselheiros(as) sobre o convênio celebrado com o governo federal para a realização de capacitações e

publicação de uma coletânea contendo dois livros, sendo que um deve conter uma abordagem histórica e

o outro uma abordagem sociológica da população negra do Estado do Paraná. Ela ainda informou que a

publicação desta coletânea está prevista para o ano de 2017, e as tratativas para a sua elaboração já

iniciaram, considerando a sua complexidade (na efetivação de parcerias e no chamamento de Artigos).

Portanto, a conselheira considera muito arriscado que se delibere pela publicação de um livro que deve

ser concluído em três meses, além da questão orçamentária e administrativa que não foram planejadas

antecipadamente. O Conselheiro Roberto Lanza, da SEEC, concordou com a conselheira da SEJU e

disse que o empecilho maior  para a publicação de um livro,  sem planejamento prévio,  é a questão

orçamentária. O Conselheiro Candiero continuou a defender a sua proposta e disse ainda que a sua

Entidade ou qualquer outra Entidade da Sociedade Civil  teria condições de produzir esse livro em 3

meses.  Por  fim,  após  os  debates  em  relação  a  esse  assunto,  deliberou-se  pela  verificação  da
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possibilidade de publicação do livro.  A Presidente Edna sugeriu que o GT responsável  pelo Mês da

Consciência  Negra  se  reúna  e  elabore  um calendário  para  que,  a  partir  daí,  possam  se  iniciar  os

trabalhos. 9.3)  Comissão  Saúde,  Lazer  e  Esporte:  a  Conselheira  Lucimar  relatou  que  não  houve

nenhum protocolo para a apreciação na reunião. Além disso, ela disse que somente ela e o Conselheiro

José Tobias participaram da reunião e pela falta de quórum, não houve discussões. 10. Assuntos gerais:

o Conselheiro Celso, representante da APP/Sindicato, perguntou se existe a possibilidade de a instituição

compor a Comissão de Educação, Cultura, Comunicação e Liberdade de Crença. A Presidente Edna

lembrou  que  é  necessário  que  haja  um  equilíbrio  entre  as  Comissões,  por  isso  a  distribuição  das

instituições foi gerenciada de modo paritário e o critério analisado foi de representatividade e não o de

afinidade. A Presidente lembrou que a reorganização das Comissões foi realizada na última reunião deste

Colegiado. O Conselheiro Candiero sugeriu que o Conselho envie cartas às Universidades Estaduais

questionando os seus posicionamentos com relação as cotas, aos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros

(NEAB) e as demais problemáticas levantadas pelas Comissões. A Presidente Edna sugeriu que, além de

cartas, o Conselho envie questionários, assim como o Ministério Público fez com as escolas públicas. O

Conselheiro  Celso  sugeriu  que na  reunião  com  os  poderes  Executivo,  Legislativo  e  Judiciário  o

CONSEPIR apresente o Plano Estadual de Promoção da Igualdade Racial. A Presidente Edna lembrou

que, como o plano não foi concluído, o agendamento da reunião pode demorar mais do que o desejado.

Então,  o  Conselheiro  Celso  sugeriu  uma  agenda  com  a  Casa  Civil  para  a  discussão  do  Plano.  A

Conselheira Fátima disse que o plano deve passar, em primeiro lugar, pelas mãos do Governador, sendo

encaminhado,  posteriormente,  à  Assembleia  Legislativa.  Por  isso,  é  necessário  que  as  Secretarias

enviem com urgência a versão final das ações que comporão o Plano. O Conselheiro Celso sugeriu que o

Conselho elabore uma moção de apoio ao NEAB da Universidade Estadual de Londrina (UEL), além de

um expediente formal à Universidade, questionando qual é o espaço institucional do NEAB. Sobre o

evento referente ao Mês da Consciência Negra,  o Conselheiro Candiero sugeriu que o Conselho se

reúna junto à Polícia Militar (PM) e a Associação Comercial Paranaense (ACP), para discutir a campanha

de combate ao racismo. Para concluir a reunião, os(as) Conselheiros(as) aprovaram a moção de apoio

ao NEAB da UEL.  Sem  mais assuntos a serem tratados, a reunião foi encerrada.  A presente Ata foi

digitada pelo Núcleo de Assessoria aos Conselhos – Departamento de Direitos Humanos e Cidadania

(DEDIHC)  e, após sua leitura e aprovação, será anexada à cópia da lista de presença assinada pelos

integrantes presentes nessa reunião.  
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